N R . 20 0

•

M A J 2012
4 2 . Å R G A NG

Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt,
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Interview med borgmester
Kirsten Jensen om den nye
bydel ved det nye hospital
– og Brødeskov-området

Galleri Malling Beck
Hammersholt Byvej 21 B
Hammersholt
byvej 21
B 3400
3400 Hillerød
℡ •4826
9991Hillerød
48 26www.gallerimallingbeck.dk
99 91 • www.gallerimallingbeck.dk

Frederiksborg Tømmerhandel
Industrivænget 16, 3400 Hillerød

December: 2006
Aftenfernisering

Dagli’Brugsen
Uvelse Brugsforening
1.december 19 – 21

Helene Stigel

(Unika keramik)

1/12 til 17/12
2007

Uvelse Byvej
Januar 1 • 3550 Slangerup • Tlf 48 27 80 20
Billedkunstner Jan Wessel

Februar
Billedkunstner Knud Erik Sørensen (KES)
Marts
Billedkunstner Stina Stærfeldt

Åbningstider
April
Fødselsdagsudstilling
med Naivisten Ib Meyer
Alle dage: 07.00-19.00
Maj
Billedkunstner Lene Lundgaard

Støt dit lokalråd!
Betal kontingent for år 2012.
Indsæt 100 kr. på konto:
6300 – 1583230
Kontingent på 100 kr. dækker hele din husstand. Som enkeltperson kan du
nøjes med at betale 50 kr. Foreninger kan være medlem for 200 kr.
Øvrige støttebidrag er også meget velkomne.
Lokalrådet har brug for din støtte, så vi fortsat kan udgive Brødeskov
Borgeravis, støtte op om arrangementer og drive brodeskov.net. Resten
klares ved frivilligt arbejde i bestyrelse, redaktion, webmaster, uddelere af
Borgeravisen og andre som aktivt arbejder for lokalområdet.
Det er stadig ikke muligt for os at trække kontingent via Nets/PBS.

Næste nr. (201) er på gaden 7. - 14. september 2012.
Indleveringsfrist den 19. august 2012 - husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

Støt dit lokalråd
Hvis du syntes vi fortsat skal have et lokalråd, så vil vi gerne opfordre
dig til at indbetale medlemskab / støttebidrag til Brødeskov Lokalråd
på konto 6300 – 1583230. Mere behøver du ikke foretage dig for at
være med i fællesskabet om vores område, men hvis du også har
overskud til og et ønske om at deltage aktivt, så skriv til bestyrelsen@
brodeskov.net om du enten vil være med i lokalrådsarbejdet, hjælpe
med uddeling af borgeravisen eller der blot er en bestemt sag du
brænder for.
Fire gange om året udgiver vi den avis du nu sidder med. Det koster
årligt 53.000 kr. at lave og trykke aviserne. Vi modtager ikke økonomisk støtte fra Hillerød Kommune, så det er en udgift der kun næsten
dækkes af annoncer og kirkebladet, som er en del af avisen. Det
betyder at vi ikke kan få økonomien til at hænge sammen uden din
støtte.
Vi arbejder på både store og mindre sager, men placeringen af
Hillerøds nye supersygehus må siges at være en af de større, som kom
til at fylde meget i Annetts tid som lokalrådsformand. Det er nu taget
en beslutning om at sygehusets placeres ved Overdrevsvejen, hvor der
også bygges en ny station for S-tog og lokalbane. Ny station og
hospital forventes at åbne år 2020  2021.
Bestyrelsen vil gerne takke Annett for hendes arbejde og engagement
i lokalrådet. Annett bor ikke længere i lokalområdet og har derfor valgt
at træde ud af bestyrelsen.
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Ved sidste generalforsamling måtte vi desværre også sige farvel til
Uffe, som også er flyttet fra området. Vi er rigtig glade for at Uffe vil
fortsætte i redaktionen af Borgeravisen.
Vi kan til gengæld byde Ellen fra Slettebjerget velkommen i bestyrelsen, men må desværre også konstatere at vi med den nuværende
bestyrelse på 5 ud af 9 mulige medlemmer ikke har været i stand til at
finde en ny formand. Det er en post som kræver et overskud, som de
nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke kan finde i en hverdag hvor
der også skal bruges tid på arbejde og med familien. Bestyrelsen
mener dog det er vigtigt vi fortsætter med de kræfter vi har, så vi
fortsat har en samlet stemme overfor kommunen.
Et nyt tiltag fra vores siden er, at vi har oprettet BrodeskovNet gruppen på Facebook. Vi har længe ønsket en mulighed for at udsende en
nyhedsmail, men at oprette og vedligeholde en mailliste for så mange
kan være en stor opgave, så nu prøver vi Facebook i stedet for. Du kan
fortsat finde os på www.brodeskov.net, så selv om du ikke er på
Facebook, kan du fortsat finde os på nettet.
Brødeskov Lokalråd
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Tak for samarbejdet
Som nogle af jer ved, så er jeg for nyligt flyttet ind til Hillerød centrum.
Jeg er derfor trådt ud af bestyrelsen i Brødeskov Lokalråd.
Da jeg trådte til, som formand, i 2010 var det med en vision om at
være med til at styrke dialogen imellem borgerne og lokalrådet og
lokalrådet og Hillerød Kommune. Jeg ønskede også at være med til at
gøre Brødeskov Lokalråd mere synligt.
Ganske kort tid efter at jeg var trådt til som formand, startede det,
som vi i bestyrelsen senere omtalte som hospitalssagen. Vores kamp
for at få indflydelse på det kommende hospitals placering. Sagen
virkeliggjorde mine visioner. Den var fyldt at godt samarbejde og
dialog.
Noget af det sidste arbejde som jeg har været en del af har været
udarbejdelsen af landsbyvisionerne. Et, synes jeg, ganske fint initiativ
fra Hillerød Kommune, som giver borgerne i lokalsamfundene mulighed
for at give udtryk for visioner for netop deres områder. Jeg kan godt
ærgre mig over, at det engagement, som vi oplevede i hospitalssagen
ikke var det samme da vi skulle udarbejde landsbyvisionerne. Og
fremtiden vil vise, i hvilken grad kommunen er villig til at arbejde for,
at visionerne kan blive til virkelighed.
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Jeg ved, at lokalrådets bestyrelse og dermed lokalrådet går en udfordrende tid i møde. Der er brug for borgere som vil bidrage. Hospitalssagen var jo netop et vældig godt billede på, at det nytter at engagere
sig, at det er muligt at få indflydelse, når der er mange der bidrager til
en proces.
Det er derfor mit ønske, at lokalrådet i den kommende tid vil opleve, at
flere og flere vil bidrage og tage del.
Tak for godt samarbejde, og held og lykke med fremtiden.
Afgående formand
Annett Jakobsen

7

Foreningen
Brødeskovhallen
kæmper stadig for en
hal til Brødeskov
– og sparer selv op til
ny græsbane
I de seneste 10 år er muligheden for at dyrke gymnastik ved skolen i Brødeskov blevet forringet, idet
gymnastiksalen på skolen er fjernet.
Samtidig er skolen vokset fra en 2 sporet 7. klasse skole til en skole,
der inkluderer også de ældste klasser i overbygningen, så der nu er 20
klasser på skolen uden gymnastikfaciliteter. Det er uforståeligt, at
Hillerød Kommune ikke vil sikre en kvalitetsmæssig ordentlig idrætsundervisning for de mange børn, ligesom det er bemærkelsesværdigt,
at de synlige protester fra forældrene over den ringe undervisning
ikke giver politikerne røde ører, og hastværk med at få tingene på
plads.
I Sophienborgskolen er der afsat 25 mio kr. til en ny hal, og for de
penge kan man få en virkelig god international klasset hal for alskens
boldspil og idrætsudfoldelse. Selv om vi mener, at hallen burde være
placeret i Brødeskov fortæller historien os, at kommunen har pengene,
når den vil, og det kunne være et rigtigt godt poliitisk iniitativ, hvis de
politiske øjne nu fik færten af de manglende idrætsfaciliteter i
Brødeskov.
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Behovet i vores område er en hal på ca. 1.500 kvm under tag. Det kan
fås for 15-20 mio. kr. i en fornuftig kvalitet.
I det seneste år har diskussionerne været præget af aktiviteter i
kølvandet af Foreningen Brødeskovhallens initiativ til i samarbejde
med Idrætsforeningen og Vennerne at forsøge at løse en af barriererne for, iværksættelsen af halbyggeriet. Arealet er til stede, lokalplanen er vedtaget for længe siden, og det forventes, at vi i 2012 kan
iværksætte etablering af en yderligere bane. Så hvad venter politikerne på?
Nu har hallen lagt ½ mio. kr. af egne midler for, at der etableres en ny
græsbane. Idrætsforeningen og Vennerne har lagt yderligere knapt ½
mio. kr. Hvornår har man set det tidligere i Hillerød?
Vi ville have foretrukket, at vi havde haft pengene til at etablere 2
baner, en som erstatningsbane og en til at sikre, at Brødeskov Idrætsforening kan tilbyde de mange nye spillere plads på vores arealer. Det
skal bemærkes, at klubben over de seneste 4 år er vokset 100 pct.
Hvilke andre steder i kommunen kan man prale af noget tilsvarende?
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Den samlede nødvendige løsning med 2 baner står fortsat, men der
har ikke været mulighed for at samle fondsmidler sammen om projektet til den anden bane.
Den fornuftige løsning vil være, at opførelsen af en hal sker på det
ubenyttede areal ved siden af den nye græsbane. Der er ca. 13.000
kvm til rådighed og man inddrager ikke en eksisterende bane.
Foreningen Brødeskovhallen vil fortsat gennem sine aktiviteter med
loppemarkeder og metalskrot samle penge sammen til alle vigtige
aktiviteter både i en kommende hal, men også omkring klubhuset
i BIF.
Loppemarked slog rekord
Her kort før deadline for indlæg til Borgeravisens udgave nr. 200 skal
det bemærkes at Brødeskovhallens loppemarked i april 2012 slog alle
tidligere rekorder, både hvad angår antal besøgende, men også i
overskud. Tak til alle støtter og besøgende. Vi ses snart igen til næste
loppemarked.
Har du lyst til at være med så ring til mig 41 78 01 35. Der er altid en
plads til dig, hvis du vil være med.
Med venlig hilsen
Jess Nørgaard
formand for Foreningen Brødeskovhallen
og Brødeskov Idrætsforening
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Ordinær generalforsamling
i Brødeskov Idrætsforening
Onsdag den 23. maj 2012 i klubhuset
Dagsorden i henhold til vedtægter
Vedtægterne kan læses på klubbens hjemmeside
Brødeskov.dk
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Tekst og foto: Per Christiansen

Kirsten og
den nye bydel
Der er lang tid til år 2016, hvor bygningen af det nye hospital og
den nye station begyndes. Og så alligevel. For der skal først
laves kommuneplan, planlægges og opmåles, tegnes og projekteres – og en hel ny bydel omkring station og hospital skal
gennemtænkes og skabes.
Borgmester Kirsten Jensen har lige været ude på skole-rundtur, hvor
hun besøgte Hanebjerg Skole, på køretur med Verner-bussen for at se
alle skolens matrikler og møde alle lederne. Og hun er vældig opløftet!
Det virker som om at lærerne får stor udbytte af hinanden på de tre
afdelinger og at ledelsen på skolen forstår at samle kræfterne og
styrke samarbejdet mellem faglærerne. Og hun ser de tre afdelinger –
Uvelse, Gørløse og Brødeskov – som tre forskellige og gode alternativer til hinanden.
Med bopæl midt i Hillerød er det ellers mest på cykel byens borgere
ser Kirsten i gadebilledet. Og så har hun og det øvrige byråd sat gang i
planerne om en ny bydel ved det nye hospital og den nye station ved
Overdrevsvejen.
Et par dage inden den endelige beslutning om placering af nye
S-togs-stationer, var hun på besøg hos Trafikminister Henrik Dam
Kristensen. Her blev stationen, som der i lang tid er argumenteret
kraftigt for, også drøftet. Og heldigvis er det nu besluttet at den skal
ligge dér, hvor byrådet gerne vil have den.
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Det nye hospital og station
Den nye bydel, som byrådet er ved at udtænke, skal vokse ud fra den
nye station og det nye store hospital. Idéerne om den nye bydel er
først nu på begyndelsesstadiet, så intet er vedtaget endnu. Den
kommer til at tage udgangspunkt i placeringen af station og hospital,
som ifølge planen begge skal være færdige i 2020.
Stationen skal selvfølgelig ligge på den nuværende S-togsstrækning
og placeringen bliver et sted mellem Hestehave og dér, hvor banen
krydser Overdrevsvejen. Området til det nye hospital bliver placeret
tæt på stationen på begge sider af Overdrevsvejen – det største
område bliver nord for vejen.
Tankerne om den nye bydel er nu, at der skal være bykerne med både
boliger og butikker tættest ved stationen, og længere hen mod
kræmmermarkedspladsen kan der være mere erhvervsbyggeri.
Planen er at udskrive en arkitektkonkurrence/idékonkurrence om en
helhedsplan, som kan indgå i en bred debat om bydelen, hvor Kirsten
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Skitse på mulige
placeringer af bebyggelser
i den nye bydel

Nyt boligområde

Favrholm

Nyt erhvervsområde

Overdrevsvejen

Jensen håber at borgere – også fra Brødeskovområdet – vil være med
til præge udviklingen og komme med idéer. Sidenhen skal der laves en
kommuneplan og lokalplan af de forskellige faser og områder.
Nogle af de tanker, byrådet gør sig nu, er, at gøre den nye bydel til grøn
by med lavenergi-huse og f.eks. stille krav om at regnvand bliver brugt
i toiletter og vaskemaskiner. Der skal også på forhånd tænkes på den
megen regn, vi nogle gange får – f.eks. i form af søer og kanaler. Når
nu man har muligheden for at præge et område fra starten, har man
også forpligtelsen, mener Kirsten.
En nyt trafikknudepunkt
Den nye station vil blive et nyt knudepunkt for de passagerer, der
kommer med Frederiksværksbanen for at tage videre mod København.
Med den nye station vil det være her, man skifter, i stedet for Hillerød.
Der arbejdes i øjeblikket også for at bygge sporene om på Hillerød
station, så nærbane-togene fra Helsingør kan fortsætte direkte mod
Frederiksværk og retur, og dermed spare et togskift og ventetid.
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S-togs banen

Ny bydel
Station

Hospitalsområde

Hospitalsområde

Ny bydel
Ny bydel

Hestehave

Man kunne også tænke sig, at der kom “shuttle-busser” fra stationen
til store arbejdspladser som f.eks. Novo, Foss og ATP. Der skal selvfølgelig også være mange parkeringspladser ved stationen – til både
biler og cykler.
Mange spørgsmål om den nye bydel...
Hvad skal den nye bydel og stationen hedde? Hillerød Syd lyder måske
for kedeligt, synes borgmesteren. Det er ikke sikkert, at Hillerød
Kommune kan bestemme navnet på stationen, men hvis vi byder ind
med et godt forslag, må vi da håbe at der bliver lyttet. Et navn som
“St. Dyrehave” kunne være en flot mulighed, siger Kirsten – og der kan
være andre gode forslag fra borgerne i området.
Vil den nye bydel blive en del af Brødeskov Lokalråd? Den kommer til at
ligge i forbindelse med vores område, og vil have samme interesser
som de andre lokalsamfund i vores område.
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Og vil børnene i byen skulle gå på Brødeskov afdeling af Hanebjerg?
Brødeskov er jo blevet udbygget til 9. klasse, og der er meget stor
søgning til Byskolen – og mon ikke vi har en idrætshal til den tid...
Ja, disse spørgsmål er slet ikke afgjort endnu – og vil helt sikkert blive
diskuteret ivrigt i byråd, lokalråd og blandt borgerne til den tid...
Et aktivt lokalråd er guld værd
Borgmesteren ser Brødeskov Lokalråd som et vældigt aktiv for området. En samlende stemme i det geografisk store område, som
lokalrådet dækker. Og lokalrådet har været vældigt gode til at tale
områdets sag. For nylig i udpræget grad i sagen om placeringen af det
nye hospital, som en rapport i starten havde placeret i området
mellem Ny Hammersholt og Hammersholt.
Her kom lokalrådet ikke bare med kritik, men med saglige og veldokumenterede argumenter, der var konstruktive indlæg i debatten – og
bestemt med til at ændre beslutningen. Så der bliver absolut lyttet,
når Brødeskov Lokalråd ytrer sig om ønsker og krav til kommunen.
Andre eksempler er skolens samlingssal, trafikproblemer i Ny
Hammersholt og cykelsti ved Lyngevej, som snart bliver sat i gang.
Det er ikke blevet til ja endnu til en idrætshal ved Brødeskov afdeling,
selv om byrådet anerkender behovet. Det står på listen, men er ikke
første prioritet – så vi må håbe, at der snart bliver penge til den...
Det er positivt at Brødeskov Lokalråd har været aktiv i forbindelse
med landsbyvisionerne, hvor der snart skal holdes møde med de
forskellige lokalråd og byrådet.
Kirsten ønsker tillykke med Borgeravis nr. 200, som du sidder med i
hånden. Det er imponerende, at lokalrådet – og før det Borgerforeningen – i så mange år har udgivet en avis, der er med til at binde
området sammmen, fortælle om aktiviteterne og er et talerør for
lokalrådet.
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Fakta om Kirsten
Kirsten Jensen, 51 år.
• Borgmester i Hillerød Kommune siden 2007
• Medlem af Socialdemokraterne
• Gift og 2 børn på 19 og 12, bor i hus i Hillerød C.
• Født og opvokset i Esbønderup og student fra Frederiksborg
Gymnasium.
• Uddannet journalist
• Valgt til Europaparlamentet, hvor hun arbejdede i 1989-99 med bl.a.
miljø, forbrugerpolitik og offentlig sundhed.
• Pendlede i de 10 år til Bruxelles fra Hillerød, hvor hun har boet siden
1991.
• Arbejdede efter EU-tiden bl.a. som fundraiser for AIDS-fondet, og var
formand for Forbrugerrådet.
• Har ingen planer om at skulle i Folketinget...
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Annoncepriser Brødeskov Borgeravis
Størrelse

PRIS

MOMS

1/2 omslag inderside
2.100
525
1/4 omslag inderside
1.400
350
alt indenfor
1/1 tekstside
2.800
700
1/2 tekstside
1.800
450
Brudebuketter
1/3 tekstside
1.400
350
Dekorationer/Buketter
1/4 tekstside
1.100
275

Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
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PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75
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Restaurant Nysøgaard

De nye forpagtere Anders og Jesper byder velkommen til Restaurant
Nysøgaard ved Hillerød Golfklub. Restauranten tilbyder dejlig
hjemmelavet mad. Dagens ret kalder vi Kokkens Kokkerier, og
du kan nyde den her eller tage den med hjem.
Restauranten er åben for alle – ikke kun for golfspillere!
Restaurant Nysøgaard
Nysøgårdsvej 9, Ny Hammersholt
Tlf.: + 45 48 26 56 85
www.nysogaard.dk

OBS:
Læs om Skt. Hansarrangement på
restaurantens
hjemmeside!

OK Varmeteknik
v/Kim Olsen

Oliefyrservice
Olietanke
Kedelservice
Tlf: 2546 4493
Fax 3214 4493 • kao@post.tele.dk
Enhøjsvej 14 • 3450 Allerød
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Skt. Hans aften i Nørre Herlev

Lørdag den 23. juni er der Skt. Hans bål i Nørre Herlev
med hyggeligt samvær for alle.
Det store bål tændes kl. 20.30 – men allerede fra kl. 20.00 vil det være
muligt at bage snobrød og riste skumfiduser ved et lille børnebål.
Der vil være en afmærket plads på engen hvor bålet skal være, og alle
er velkomne til at bidrage med grene, haveaffald eller andet brændbart. Hvis det er brædder, så husk at fjerne søm, skruer og andet metal
før de lægges på bålet.
Vel mødt!

Foto: Tine Jakobsen
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Hvilke sager arbejder
Brødeskov Lokalråd aktivt med?
Hvilke sager arbejder Brødeskov Lokalråd aktivt med?

Emne

Start

Initiativ

Cykelsti fra Favrholm
til Nr. Herlev

1980´erne Brødeskov Lokalråd

Hvor er sagen nu
Anlægsarbejdet med
første etape af en
cykelsti fra Favrholm
til Nr. Herlev forventes
at starte i foråret 2012
Læs mere på

Hvad skal
gøres
Følge
udviklingen.

www.brodeskov.net

Trafik i Ll. Sverige
fartdæmpning/cykelsti

2008

Ll. Sverige gruppen

Oprensning af
Branddam i Nr. Herlev

Marts
2011

Henvendelse fra en
borger

Udarbejdelse af
landsbyvisioner

Maj 2011

Hillerød Kommune

Idrætshal ved BIF og
Hanebjerg Skole

1997

Foreningen
Brødeskovhallen og
Brødeskov Lokalråd

Se den fulde statusliste på www.brodeskov.net
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Se i øvrigt artikel
andet sted i avisen om
nye cykelstier i
Brødeskovområdet
Der er etableret endnu
et pump ved
busholdepladsen og
indkørslen til Ll.
Sverige, men der
køres stadig langt
hurtigere end de
anbefalede 30 km./t.
Hillerød Kommune har
ansøgt om
dispensation hos
myndigheden for
Naturbeskyttelsesloven, til oprensning af
branddammen. Sagen
ligger til behandling
hos dem. Så snart de
har afgjort sagen, og i
det tilfælde at der
gives tilladelse til
oprensningen, vil den
blive foretage med det
samme.
Vi har afleveret vores
landsbyvisioner til
Hillerød kommune.
På borgermødet den
21. marts vil
landsbyvisionerne
blive præsenteret for
de fremmødte borgere
Idrætshallen er 4.
prioritet, men
afhængig af
jordsalgsindtægter.
Derfor er det uvist,
hvornår finansieringen
er på plads.

Opfølgning
på projektet

Fastholde
forvaltningen

Vi har bedt
kommunen
om en
opfølgning
på de
afleverede
visioner.
Fastholde
behovet for
en
idrætshal.

Entreprenør
J
Christiansen
AutoMester®
Flere glade bilister

Jørn Christiansen
Bygaden 7
Nr. Herlev
Hammersholt
Byvej 21 B
3400 Hillerød

Serviceeftersyn
Forsikringsskader
Klargøring til syn
Frontruder
Udstødning
Dæk / Fælge
Alt i reparationer

3400 Hillerød

Mobil
51
4850
2600
99 59
91
Privat 48 24 75 68

Åben lørdag / søndag 13 17
Jord & beton
Kloak & anlæg
Kunst-erhverv@e-mail
.dk
Udføres
www.gallerimallingbeck.dk

Bo’s Autoservice

V / Bo Hansen
Frederiksborgvej 72 - 3450 Allerød
Tlf. 48 17 32 14 - Fax 48 17 32 14

LokalBrugsen Uvelse Brugsforening
Byvej 1, Uvelse, 3550 Slangerup, Tlf.: 48 27 80 20
Butikschef: Uddeler Hans Chr. Rasmussen
Formand: Ove Nielsen
Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
egen have
Butikfra
Åbningstider

Mandag-Fredag:
07.00-18.00
Besøg
gårdbutikken i Hammersholt

Lørdag:
Åben
lørdage 10 – 13 el.07.00-13.00
aftale
Søndag:

07.00-18.00

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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INDSAMLING TIL LOPPEMARKED

Salg pŒ

Engfesten 09-Juni-2012

Har du ryddet op i gemmerne eller skal til det, sŒ
indsamler vi effekter til vores loppemarked (dog ikke
hŒ rde hvidevarer og alt for store m¿ bler).

DU ringer

-

VI aftaler

og

VI henter

RING TIL
Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59,
tlf. 4825 3960 / 2691 6777eller
mail til hanna@brodeskov.dk
Hilsen Br¿ deskov-spejderne
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Brødeskov lokalhistoriske forening
Vort arkiv i BIF`s klubhus har åbent den første
mandag i hver måned kl. 16-18. Der er dog
sommerlukket 2/7 og 6/8.
Vi kan stadig tilbyde Birthe Feilberg: ”Gamle dage
i Nr. Herlev” (197 sider med mange illustrationer
til kr. 150).
På www.brodeskov.net kan du se mere om vore
aktiviteter, mål og kontakter.

Hold da helt fest i

UVELSE
FRITIDS
CENTER
Firmaer,
organisationer,
private
(20-800 pers.)
Alternative
muligheder
Rimelige priser
Tlf. 48 27 88 44
www.ufc.dk
NB! Dagens ret hver
onsdag fra kl. 18

Syng dig glad i
www.Brodeskovkoret.dk
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CJ

A
Z

Din lokale
hestevogn
Entreprenør

hristiansen
kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne Jørn
ha’ lystChristiansen
til.
Bygaden
7
Ring til kusken og hør nærmere
Nr.
Herlev
på 2164 9866
efter
kl. 18
3400 Hillerød

H

Akupu

S

48

Mobil 51 50 00 59
Privat 48 24 75 68

Rin

Jord & beton
Kloak & anlæg
Udføres

Me
Klinik

Italiensk
Vin

ør

n

en

Egen import af bedre
vine fra Toscana
(Chianti) og Umbria.
Hofa v/Erik Hodal
Tlf. 4824 3433
e-mail hofa@adr.dk

Lækre cremer & shampoo
af naturlige råvarer og urter
fra egen have
Besøg gårdbutikken i Hammersholt

Åben lørdage 10 – 13 el. aftale

9
8

Endvidere smykker, pileflet, håndlavet papir, akvareller
HAMMERSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus

Sket siden sidst
Søndag den 26. februar 2012 blev der afholdt generalforsamling. Bo Hansen og
Dorte Melby havde valgt ikke at genopstille til henholdsvis bestyrelsen og som
suppleant. I stedet blev Henriette Hansen valgt til bestyrelsen og Brian Nielsen
som suppleant. Bestyrelsens sammensætning kan ses nederst på denne side.
Fredag den 23. marts 2012 skulle der have været afholdt årets første Fredagscafe. Desværre blev den aflyst på grund af for få tilmeldte.
Kommende arrangementer
Næste arrangement er Midsommerfesten der afholdes lørdag den 16. juni 2012,
kl. 18.00, hvor man selv skal medbringe kød til grillen.
Derefter vil der søndag den 12. august 2012, kl. 10-17, være Loppemarked og
søndag den 9. september 2012, kl. 8.30 afholdes der Pentaquestævne.

DEN NYE BESTYRELSE FRA 26. FEBRUAR 2012
Formand Per Hansen,
26 56 96 10
Næstformand Carsten Stål Hansen20 95 68 02
Kasserer Svend Erik Pedersen,
40 25 18 59
Udlejer Gitte Pedersen,
26 79 87 51
Vicevært Jan Bast,
61 61 72 11
Øl-mand Henning Nielsen,
23 21 33 26

Sekretær Henriette Hansen
Suppleant/hjælpeudlejer
Bibi Pedersen,
Suppleant/vicevært
Brian Nielsen
Forsamlingshuset, torsdage
17.30 - 19.00,

20 62 68 02
28 68 62 51
24 28 10 88
48 17 18 61
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Brødeskovkoret slutter
sæsonen af med
forårskoncert
Torsdag den 24. maj kl. 19.30 vil Brødeskovkoret
afholde en forårskoncert i Nr. Herlev Kirke med
Maiwy Frimand-Meier som dirigent.
Koncerten vil blandt andet indeholde nyere danske sange
som Otto Franckers ”Dansevise” med tekst af Volmer
Sørensen, Poul Dissings ”Hilsen til forårssolen” og
”Om lidt” af Kim Larsen, men også ældre satser som
”På Sjølunds fagre sletter”, ”Barcarole” og
”I Danmark er jeg født”.
Koncerten foregår både i kirken og i sognegården.
Vi slutter i sognegården, hvor koret vil være vært
for et lille traktement. Der er gratis adgang.
Den 28. oktober vil Brødeskovkoret i Nr. Herlev Kirke
opføre ”Spillemandsmesse” eventuelt sammen med et
andet kor, og vi vil her også invitere vore tidligere
kormedlemmer til at deltage. Nærmere herom senere.
Hvis du har lyst til at synge i Brødeskovkoret har vi
stadigvæk plads til nye medlemmer!
Jørgen Sandberg
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Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om,
hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets
foreningsliv
Redaktion
Per Christiansen, Skovkrogen 2, 48 24 44 66,
Uffe Espersen, Ved Store Dyrehave 54, 1. tv,
mobil 4157 3053.
Helle Proschowsky, 48 25 02 15.
Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net

Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen
Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
ved omdeling
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230
Næste nummer på gaden
7. - 14. september 2012
Deadline
19. august 2012
Vi opfordrer alle foreninger, klubber,
medlemmer samt beboere at notere sig
disse datoer.

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, Hammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.
Bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84, Ny Hammersholt
Tlf. 21 65 21 46
Frank Østergaard
Gl. Frederiksborgvej 82, Ny Hammersholt
Tlf. 48 26 24 43
Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
tlf. 48 26 95 16
Kasserer
Hanne Jensen, Slettebjerget 15,
tlf. 48 25 18 83

Sekretær
Helle Proschowsky, Enghavegårdsvej 11
Tlf. 48 25 02 15
Webmaster
Henrik Nørrelund,
tlf. 48 24 08 85
Kontingent
Husstande kr. 100,-. Enkeltmedlemmer kr. 50,-.
Foreninger kr. 200,-.
Medlemskab
Henv. til kasserer Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
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